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   Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.7/2022 konaném dne 24.11.2022: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

a.) Schvaluje: - program zasedání, ověřovatele a zapisovatele zápisu ze zasedání 

                        - Obecně závaznou vyhlášku obce Dobročkovice č.1/2022, o místním 

                          poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností  

                          od 1.1.2023  

            - smlouvu o spolupráci na společný nákup silové elektřiny pro rok 2023  

              mezi organizací Tradice Slovácka, o.p.s., Blatnička 98, 696 71 Blatnička, 

              IČ:26976595 a Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, 

              IČ:00369811  

           - smlouvu o dílo na zajišťování činností s vyhotovením a vedením veškeré 

             dokumentace v oblasti požární ochrany dle § 15, zákona ČNR č.133/1985 

             Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů mezi Ing. Antonínem 

             Fialou, Moravská 3, 682 01 Vyškov, IČ:10104712 a Obcí Dobročkovice, 

             Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811 na dobu neurčitou s 

             účinností od 24.11.2022  

                             - v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve 

                                znění pozdějších předpisů systém spolufinancování provozu služeb  

                                sociální prevence, sociálního poradenství a služeb sociální péče ve  

                                správním obvodu obce s rozšířenou působností Bučovice pro rok 2023  

                                formou smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce 

                                v navrhovaném znění   

                             - žádost ,,Dobročkovických maminek a jejich dětí“ na poskytnutí prostor v 

                               zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Dobročkovice č.92 za účelem  

                               využití jako herny, učebny a dětské dílničky 

                             - žádost ,,Dobročkovských žen“ na poskytnutí prostor v zasedací místnosti 

                               budovy Obecního úřadu Dobročkovice č.92 za účelem cvičení   

                             - zrušení odměny člena Kontrolního výboru obce Dobročkovice pana 

                                Lukáše Bodečka s účinností od 25.11.2022 

           - pořízení nádob na posypový materiál a posypového vozíku na zimní 

             údržbu obecních komunikací  

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.8/2022 za říjen 2022    

                                 - informace starosty obce o příspěvku obce Dobročkovice na financování 

                                    systému IDS JMK na rok 2023  

                                 - informace zastupitele obce pan Jaroslava Hamšíka o přemístění nádob 

                                   na bioodpad přes zimní období za budovu bývalé školy 

                                 - informaci zastupitelů obce pana Jiřího Raisera a pana Ing. Pavla Trpíka 

                                   o informování občanů prostřednictvím tištěného periodika   

                                 - informace o stavu oprav na hřbitově 

                                 - informace pana Mgr. Petra Novotného a Ing. Pavla Trpíka 

                                   ohledně řešení parkování vozidel v naší obci  

c.) Ukládá: - starostovi obce zajistit pořízení nádob na posypový materiál 

                   - starostovi obce řešit problémy kvality příjmu signálu mobilního spojení  

                                                    

            Blahoslav Frank          Ing. Josef Kolofík 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

                                

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 30.11.2022. 

Sejmuto: 


